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Leven achter het Front 

De slagvelden van de Eerste Wereldoorlog zijn een bezoekje meer dan waard. Maar ook wat zich 

achter het front afspeelde, was belangrijk voor het verloop van de oorlog. Meer nog: de logistiek 

bepaalde wie de oorlog zou winnen. En natuurlijk moest men ook met de vele doden en gewonden 

aan de slag. Een unieke kans dus om een onbekend stukje geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog te 

verkennen. 

 

 

Programma 
Uw professionele gids komt u bij uw accommodatie oppikken. * 

 

Vanuit Ieper rijden we naar Poperinge. Op de Grote Markt brengen we het verhaal van het leven 

achter het front. Zo is er het opmerkelijke verhaal van Ginger in het plaatselijke café La Poupée. Op 

de binnenkoer van het stadhuis brengen we vervolgens een bezoek aan het Shot At Dawn 

memoriaal. Vervolgens trekken we naar Talbot House voor een uitgebreid bezoek.  

 

Lunch in Poperinge.  

 

Na de middag rijden we naar Lyssenthoek Cemetery, de op één na grootste Britse militaire 

begraafplaats in Vlaanderen. We krijgen er in het plaatselijke bezoekerscentrum een duidelijk beeld 

van hoe de medische verzorging werd georganiseerd. Op de begraafplaats liggen tal van 

nationaliteiten, waaronder Chinezen, Indiërs, Fransen, Tsjechen, Amerikanen, … en nog zoveel meer.  

 

In Busseboom houden we ook nog even halt bij het monument voor de Chinese Labour Corps. 

Deze Chinese vrijwilligers werden ingezet als arbeiders, ook na de oorlog nog, maar kregen het 

even hard te verduren als de soldaten aan het front. 

 

Terug naar Ieper. Einde van het programma omstreeks 17u.  

 

* Indien u in de buurt van Ieper verblijft, zal geen extra bedrag aangerekend worden om u bij uw verblijfplaats 

op te pikken en af te zetten. Indien u wenst opgepikt te worden op een andere locatie (bijv. Brugge, Gent, Rijsel, 

…) kan mogelijks een extra bedrag aangerekend worden.  
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Praktische Informatie 
 Vertrek te Ieper omstreeks 9u; terug in Ieper omstreeks 17u. 

Andere vertrekplaatsen zijn mogelijk mits een extra vergoeding. Het bedrag zal worden 

berekend op basis van het aantal extra kilometers. 

 

 Tarief: € 195 (met een maximum van 7 deelnemers). 

> Indien meer dan 7 deelnemers, zal het tarief afhangen van de kost van het vervoer.  

> In de prijs is inbegrepen: transport met minibus en professionele gids/chauffeur. 

> Extra inkomgelden: € 9 p.p. voor het Talbot House Museum.  

 

 Wandelafstanden: alleen korte verplaatsingen van de wagen naar de feitelijke sites. Nooit 

meer dan 500 m.  

 

 

 

Wenst u een specifieke plaats te bezoeken tijdens uw rondleiding? Of wilt u verschillende 

rondleidingen combineren? Aarzel niet om contact op te nemen en een offerte op maat te 

vragen voor uw specifieke programma.  

 

 


